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Urologie | Circumcisie bij kinderen

Besnijdenis bij kinderen
Algemeen
Bij een circumcisie of besnijdenis wordt de gehele of een gedeelte van de voorhuid van de penis verwijderd. Dit gebeurt door een operatie. Besnijdenis wordt gedaan bij een vernauwing van de voorhuid ofwel
phimosis. Hierdoor kunnen ontstekingen van de voorhuid of eikel ontstaan of moeilijkheden bij het plassen.

Voorbereiding dagverpleging
Uw zoon wordt 1 dag opgenomen. Onze ervaring is dat kinderen minder bang zijn als ze weten wat hen
te wachten staan. Het is verstandig reeds voor de ingreep kinderparacetamol in huis te hebben.

Narcose
Omdat uw zoon narcose krijgt moet hij nuchter zijn. Voor de narcose zijn er verschillende methodes. De
anesthesist bespreekt dit met u tijdens de afspraak op de polikliniek anesthesie.

De operatie
Als uw zoontje slaapt maakt de arts een kleine snee in de voorhuid waarna de voorhuid ten dele wordt
verwijderd.
Hierdoor komt de eikel geheel of gedeeltelijk bloot te liggen. Bij chroni-sche ontste¬kingen verwijdert de
uroloog in het algemeen de gehele voorhuid. Soms zijn er verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en
de eikel.
Deze worden tijdens de operatie los gemaakt. De arts hecht de wond rond de eikel met een krans van
hechtingen. Deze lossen vanzelf op. Ten slotte wordt de penis losjes met gaasjes verbonden. De ingreep
duurt ongeveer 60 minuten.

Terug op de afdeling
Zodra uw zoon goed wakker is, mag hij weer drinken en eten. De verpleegkundige controleert de polsslag,
bloeddruk en de wond. Als alles goed is en uw zoon geplast heeft, mag hij met u mee naar huis.

Nazorg thuis
Uw zoon mag thuis weer alles eten en drinken. Als hij misselijk blijft en braakt, geef dan alleen kleine slokjes
water tot het beter gaat. Geef liever geen koolzuurhoudende dranken. De eerste dag kunt u het best licht
verteerbaar voedsel geven zoals pap, bouillon, appelmoes, puree.
Uw kind kan nog wat hangerig zijn. Sommige kinderen zijn na een opname uit hun doen. Elk kind uit dat
op zijn eigen manier. Met wat extra aandacht gaat dat meestal vanzelf over. Na de operatie is de eikel
onbedekt. Dit kan de eerste weken gevoelig zijn.
Uw zoon mag kortdurend in bad. Hij zal dat prettig vinden omdat baden de pijn verlicht. Bovendien helpt
regelmatig baden om infecties te voorkomen. Na het baden dept u de penis voorzichtig droog. Doe geen
pleister of gaasje om de penis. Dit blijft aan de eikel plakken. De eikel ziet er de eerste dagen na de operatie vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag.
Om te voorkomen dat de penis aan de luier of onderbroek gaat vastzitten, kunt u een beetje vaseline op
de eikel doen. Dit werkt bovendien verzachtend.
Als uw zoon zich goed voelt, mag hij na 3 tot 5 dagen weer gewoon naar school, crèche of peuterspeelzaal. Hij mag pas weer zwemmen of sporten als de wond genezen is.

Controle
Na ontslag komt u met uw zoontje voor controle op de polikliniek. U krijgt een afspraak mee.

Complicaties
Complicaties na een besnijdenis komen zelden voor. Mogelijke complicaties zijn: nabloeding, infectie en
koorts. Bij deze klachten moet u contact opnemen met polikliniek urologie.

Ziekte of verhindering
De operatie van uw kind kan niet doorgaan als:
• Er in uw omgeving besmettelijke ziekten voorkomen zoals mazelen, waterpokken, rode hond, bof en huidluis
• Uw kind op de ochtend van de ingreep een temperatuur boven de 38°C heeft
• Uw kind ernstig verkouden is
In het eerste geval verzoeken wij u om dit telefonisch door te geven aan de polikliniek urologie.

Worden de kosten vergoed
Krijgt uw kind om godsdienstige reden een besnijdenis? Informeert u dan vooraf bij uw verzekering of de
ingreep vergoedt wordt. U krijgt van de verzekering een verklaring. Heeft u een afspraak gemaakt bij de
polikliniek urologie? Neemt u dan de verklaring mee bij het bezoek. Wordt de ingreep niet vergoed en heeft
u geen verklaring? Dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Rechten van een minderjarige
De informatie over toestemming tot behandeling door minderjarigen kunt u lezen in de folder “Beslis jij, of
beslis ik?”

Onverwachts verhinderd
Als u onverwachts verhinderd bent verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig mogelijk door te geven
aan de polikliniek. Wij kunnen dan de voor u beschikbare tijd en ruimte voor anderen gebruiken.
Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy & klachten. Hier
vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten);
klachten en/of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze
brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het
graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.
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